
Pörssikurssi
Luento 16

Oma osakesalkku

1 4.9.20221



Kauppalehden Oma Salkku 
-palvelu

• Kauppalehden maksuton palvelu jossa 
voi rakentaa oman osakesalkun 
Helsingin pörssin yhtiöistä

• Ei käytä oikeaa rahaa

• Tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti 
pörssin tilanteen mukaan

• Voit testata erilaisia sijoitusstrategioita 
ja seurata salkkujen kehitystä
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Tilin luominen

Siirry osoitteeseen

https://www.kauppalehti.fi/
oma-salkku

Paina ”Luo tunnus” 
luodaksesi uuden käyttäjän

1 4.9.20223

https://www.kauppalehti.fi/oma-salkku


Täytä henkilötietoihin vaaditut 
tiedot ja paina ”Jatka”

Valitse käyttäjätunnus ja 
salasana ja paina ”Jatka”

Hyväksy käyttöehdot ja paina 
”Rekisteröidy” luodaksesi tilin

Vahvista tunnuksesi 
sähköpostiisi tulleesta linkistä
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Uuden salkun luominen 
Oma Salkku -tilille
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Askeleet 
rekisteröitymisen jälkeen

• Kun olet saanut tunnuksesi 
vahvistettua, avaa linkki 
uudelleen: 
https://www.kauppalehti.fi/oma-
salkku

• Paina ”Luo ensimmäinen salkku”
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Valitse salkun tyyppi
Tuottosalkku:

Myyntituotot ja osingot 
voi sijoittaa uudelleen

Perussalkku:
Voi ainoastaan 

tarkastella sijoitusten 
arvon muutosta

Osakesäästötili-salkku:
Toimii samalla tavalla 
kuin osakesäästötili

Valittuasi salkun 
tyypin paina 

”Jatka”



Nimeä salkku ja lisää omaisuutta
Lisää arvopaperi:

Jo perustamisvaiheessa 
voi salkkuun lisätä esim. 

osakkeita

Lisää pääoma:
Salkkuun voi myös lisätä 

käteistä pääomaa

Lisää muu omaisuus:
Salkkuun voi myös lisätä 

esimerkiksi kiinteistön tai 
metsäomistuksen

Salkun voi myös 
tallentaa ilman 

omaisuutta, jolloin 
osakkeita voi lisätä 

myöhemmin



Osakkeiden lisääminen salkkuun
Etsi arvopaperi:

Kirjoita haluamasi 
pörssiyhtiön nimi

hakukenttään. Valitse 
arvopaperi ja paina 

”Jatka” 

Ostopäivä:
Hinta määräytyy 
automaaattisesti 

ostopäivän hinnan 
mukaan

Määrä ja välityspalkkio:
Valitse haluamasi määrä 
osakkeita. Valitse myös 

välityspalkkio (joko 
prosentuaalinen tai 

vakio)



Osakkeiden lisääminen salkkuun
Lisää käteistä:

Lisää myös käteistä 
salkkuusi, jotta voit ostaa 

aikaisemmin päätetyt 
osakkeet

Vahvistus:
Tarkista kaikki tiedot ja 

paina ”Lisää”



Oma Salkku -palvelun 
käyttö
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Aloitussivu

https://www.kauppalehti.fi/
oma-salkku

Voit nähdä kaikkien 
salkkujen arvon kehityksen 

ja niiden arvon jakautumisen 
eri omaisuusluokkien välille
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Vierittämällä alaspäin voi 
myös valita yksittäisen 

salkun ja tarkastella sen 
sisältöä ja arvon kehitystä

Oma Salkku julkaisee myös 
uutisia salkkujen 

omistuksista
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Yksittäisen salkun valinta

Voit tarkastella salkun arvon 
muutosta tai valita yläpalkista 

jonkin toiminnon

Voit myös tarkastella salkussa 
olevien rahastojen arvon 

jakautumista eri omaisuusluokkiin, 
jos salkkusi niitä sisältää

Voit myös lisätä jo luotuun 
salkkuun arvopapereita tai muuta 

omaisuutta
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Osakevalintakriteerien 
kertaus
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Laadulliset kriteerit

• Perehdy yhtiön liiketoimintaan
• Mikä on yhtiön tuote/palvelu?

• Keitä ovat yhtiön asiakkaat?

• Minkälainen yhtiön brändi on?

• Millä markkina-alueilla yhtiö toimii?

• Mikä on yhtiön kilpailuetu?

• Perehdy yhtiön toimialaan

• Perehdy yhtiön sijoittajatarinaan

• Perehdy yhtiöön liittyviin riskeihin

• Perehdy henkilöihin (johto ja omistajat)

• Miten yhtiö näyttäytyy suhteessa megatrendeihin?
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Määrällisiä kriteerejä

• Toiminnan laajuus / kasvu
• Miten yhtiön liikevaihto on kehittynyt (kasvanut/laskenut)?

• Entä yhtiön tuloksentekotaso (kasvanut/laskenut)?

• Arvostus
• Mikä on yhtiön P/e –luku? 

– Matala kun P/e alle 10; korkea kun P/e yli 20

• Kannattavuus
• Mikä on yhtiön ROE?

– Hyvä kun ROE yli 15 %; heikko kun ROE alle 5 % 

• Velkaantuneisuus
• Mikä on yhtiön net-gearing?

– Hyvä kun net-gearing 10-60 %; välttävä kun net-gearing 120-200 %; heikko 
kun net-gearing yli 200 %

• Osinkotuotto
• Hyvä kun osinkotuotto yli 3 %
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Mistä tietoa?

• www.nasdaqomxnordic.com / 
www.kauppalehti.fi
• Mitkä yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä?

• Mitä yhtiöitä kuuluu mihinkin toimialaan?

• Tietoa tunnusluvuista

• Pörssiyhtiön sijoittajasivut / 
Pörssisäätiön Pörssi-ilta -videot
• Tietoa laadullisiin kriteereihin
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Miten liikkeelle

• Mieti aluksi mistä yhtiöistä/toimialoista olet 
kiinnostunut tai mistä tiedät jo ennalta 
esimerkiksi kuluttajana

• Voit myös lähestyä miettimällä esimerkiksi 
megatrendejä ja tutkimalla mitkä 
yhtiöt/toimialat vaikuttavat kyseisellä saralla

• Valittuasi itseäsi kiinnostavan toimialan, rajaa  
toimialan sisällä olevien yhtiöiden joukkoa 
pienemmäksi hyödyntämällä
• Markkina-arvojaottelua

• Laadullisia kriteereitä

• Määrällisiä kriteereitä

• Perehdy tarkemmin valitsemiisi yhtiöihin
• Valitse itsellesi tärkeät laadulliset ja määrälliset kriteerit

• Voit myös asettaa valitsemillesi kriteereille raja-arvoja jotka 
yhtiön tulee täyttää
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Tehtävänanto

• Jokainen luo oman salkun 
Kauppalehden ”Oma salkku” –
palveluun

• Valitse yhtiöt joihin perehdyt 
tarkemmin hyödyntäen laadullisia ja 
määrällisiä kriteerejä

• Lisää yhtiö/yhtiöt salkkuun 

• Salkun rakentamista jatketaan 
seuraavalla tapaamiskerralla
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena

Oma osakesalkku, 

riskienhallinnan kertaaminen


